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Geachte mevrouw / heer,

Getuige de verslaglegging van het Algemeen Overleg Ganzenbeleid en Wildbeheer d.d. 22.12.2011 en recente
uitlatingen in de media door de staatssecretaris van I&M, wordt er nog altijd vastgehouden aan het desastreuze
voornemen tot het op grote schaal doden van Grauwe Ganzen, die behoren tot de residente populatie van de
omgeving van de luchthaven Schiphol. Dit ondanks het feit dat er door meerdere ter zake deskundigen
uitdrukkelijk is geattendeerd op de grote gevaren welke er verbonden zijn aan het creëren van een kunstmatig
populatievacuüm in het gebied rondom de luchthaven. Wij achten dit streven van de verantwoordelijke
bewindspersonen, dat gebaseerd is op adviezen van de zogenaamde Ganzen G7, verwerpelijk en getuigen van
een minachting voor gegronde waarschuwingen welke er van deskundige zijde werden en worden aangereikt.
De Ganzen G7 is namelijk niet een samenwerkingsverband dat kan bogen op de vereiste vakmatig
specialistische kennis op het gebied van de populatiedynamica, welke noodzakelijk is voor het uitbrengen van
waardevrij en onbevooroordeeld advies in deze gevoelige kwestie.
Van de participanten is namelijk het leeuwendeel (5) in de hoedanigheid van grondeigenaar / terreinbeheerder
verantwoordelijk voor (of zelfs schuldig aan) het ontstaan van de zogeheten overpopulaties van ganzen, die zich
immers jarenlang ongestoord en onbeheerd in hun eigen beheergebieden konden vermenigvuldigen! De andere
twee partijen zijn materieel (LTO) of ideologisch (Vogelbescherming) belanghebbenden, maar ontberen eveneens
de specialistische dierecologische kennis om op dit complexe terrein deugdelijk advies te kunnen geven. Wij
vinden het dan ook verbijsterend doch exemplarisch, dat het advies van een
gelegenheidssamenwerkingsverband van deze constellatie überhaupt als ʻonafhankelijkʼ of ʻdeskundigʼ wordt
geëtaleerd.
In 2008 attendeerden wij er reeds op (in samenspraak met Stichting de Faunabescherming) dat
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zich er onder druk vanuit de agrarische belangenorganisaties toe lieten
dwingen, om met gebruik van verbogen waarheden en regelrechte leugens via de Haarlemse
voorzieningenrechter vergunning te verkrijgen om tienduizenden ganzen door middel van vergassing om het
leven te brengen. Ter ondersteuning van uw geheugen brengen wij graag in uw herinnering, dat wij toentertijd de
op hun dood wachtende ganzen fotografeerden in schuren, die eigendom zijn van de voorzitter van de agrarische
vereniging Texels Belang: onderdeel van LTO Noord!
Destijds werd nagenoeg de gehele Texelse broedpopulatie van circa vijfduizend Grauwe Ganzen om het leven
gebracht, maar al na enkele weken waren de gelederen volledig aangevuld door niet-geslachtsrijpe vogels van
elders. Exact hetzelfde gebeurde er met de duizenden Grauwe- , Canadese- en Brandganzen die in voorjaar en
zomer van 2008 in de provincie Utrecht op schandalige wijze om het leven werden gebracht. Verwerpelijke en
bovendien volkomen zinloze massamoord op bij Wet beschermde inheemse dieren.
Populatie-ecologisch gezegd: dweilen met een wagenwijd openstaande kraan!
Ditzelfde zal zich bij Schiphol gaan herhalen wanneer de staatssecretaris van I & M. zijn onverantwoorde beleid
ten uitvoer mocht brengen. Maar in het gebied rond de nationale luchthaven zijn de economische- en
veiligheidsbelangen wel wat omvangrijker dan in de natuurgebieden van Texel, de Ronde Venen, het Eemland en
de Lekstreek. Daar gelukte het de agrarische belangenorganisaties, om door middel van ongehoorde pressie
natuurbeschermingsorganisaties te doen overgaan tot een ingreep, waarvan zijzelf ook op voorhand geweten
moeten hebben dat het als duurzame beperkingmaatregel absoluut nergens toe zou leiden.
In het geval van Schiphol voorspellen wij, dat een dergelijke populatie-ecologische banaliteit op een kwaad
moment onafwendbaar tot een catastrofale ramp zal leiden.
En wij herhalen hier nog maar eens, dat de schuldvraag in zoʼn geval niet moeilijk te beantwoorden zal zijn. Niet
de ganzen zijn dan namelijk debet aan zulk een calamiteit maar zij, die consequent en structureel weigerden om
deskundig advies ter harte te nemen en daarnaar te handelen.
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Vanuit onze expertise, overtuiging en gevoelens van Burgerplicht verzoeken wij u daarom nogmaals, om de
verantwoordelijke bewindspersonen tot rede te brengen en af te doen zien van het nemen van (expliciet door
meerdere wet- en rechtscolleges verboden) maatregelen, die onafwendbaar tot een almaar verdere escalatie van
de problematiek en de gevaren zullen leiden. In casu: het wegvangen en vergassen van grote aantallen residente
ganzen.
Het is ongehoord, dat deze regering dit land een Kenniseconomie durft noemen, terwijl zij zelf stelselmatig
voorhandenzijnde en aangereikte werkelijke kennis en expertise negeert!
Omdat ook virtueel papier zeer geduldig is, menen wij er goed aan te doen om dit alles keer op keer op schrift te
stellen. Zodat nooit ontkent zal kunnen worden, dat er niet tijdig, onderbouwd en repeterend voor gewaarschuwd
werd!
Ter bevestiging hiervan doen wij u bijgaand onze nota ʻSchiphol en de ganzenʼ toekomen, die gedateerd is 23
september 2010.

Met vriendelijke groet,

N.N. Chögyal Trizin
Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland

Bijlage: Nota: “Schiphol en de ganzen”.
cc: Onderzoeksraad voor de Veiligheid
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